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  :لتكاثر بالفسائلا

لفسائل عبارة عن نموات جانبية تنشأ من براعم قريبة من سطح التربة أو تحتهـا حيـث                 ا  
وفي نفس   .تتكشف هذه البراعم عندما تتهيأ لها الظروف البيئية المالئمة  إلى أفراخ جانبية قصيرة               

إال أن  . عن النبـات األم   اعدة كل نمو منها مجموعاً جذرياً خاصاً به ومستقالً           ق الوقت يتكشف عند  
  .هذه األفراخ تبقى متصلة بالنبات األم حتى يحين موعد فصلها

م فصل هذه األفراخ أو الفسائل عن النبات األم عادة بصورة ميكانيكية ، ومن ثم يتم نقلهـا إلـى                تي
  ).النخيل (.لزراعتها تربة مهيأة

  ):العقل( بالعقد ثرلتكاا
اإلكثار الخضري علـى اإلطـالق ، لكثـرة النباتـات           تعتبر هذه الطريقة من أهم طرق       و  

وتسمى العقل تبعاً للجزء مـن النبـات        . المتكاثرة بواسطتها ، ولسهولة تجهيزها وإعدادها للزراعة      
العقل اسـتخداماً  ع وهي أكثر أنوا.  الساقيةلالذي أخذت منه ، وقد يتم أخذها من الساق فتسمى العق      

أو قـد تؤخـذ     . والنباتات الطبية والعطرية  . وشجيرات الزينة   في إكثار أشجار الفاكهة ، وأشجار       
أو قد تؤخـذ    . األوراق كاملة أو أجزاء منها فتسمى وشجيرات الزينة، والنباتات الطبية والعطرية            

كثار نباتات الظل الورقية أو     إ ي الورقية ، وهي شائعة ف     لاألوراق كاملة أو أجزاء منها فتسمى العق      
اتات العصارية أو قد تؤخذ األوراق كاملة بأعناقها وبجزء من قاعدة العنـق             وكذلك النب . المزهرة  

وفـي حـاالت    . من الساق حاضناً معه البرعم اإلبطي للورقة ، فتسمى العقل البرعمية الورقيـة              
  .عقل الجذريةلابة لبعض النباتات وتسمى مأخرى قد تؤخذ من الجذور المتضخ

  :لترقيــدا
أهم الطرق في إكثار أشجار الفاكهة والزينة ، وشجيرات الزينـة           عتبر طريقة الترقيد من     ت  

وفي هذه الطريقة ال يتم فصل الجزء المراد إكثاره من النبـات األم إال بعـد                . ومتسلقاتها الخشبية   
 التربة وهو   ن النبات األم ودفنه تحت سطح      م ترقيد عملياً هو ثني فرع    لوا. التأكد من نجاح تجذره     

وبذلك يستمر هذا الفرع في نموه معتمداً تماماً على ما يحصل عليـه             . ما زال متصالً بالنبات األم      
وغالباً ما يـتم إجـراء الترقيـد بأنواعـه       . ومستلزمات النمو األخرى من النبات األم       . من غذاء   

.  في نهاية فصل النمـو        فصل األفرع التي تم ترقيدها     متيائل فصل الربيع على أن      والمختلفة في أ  
وتختلف طرق الترقيد باختالف مرونة األفرع ومدى استطالتها وقدرتها على اإلنحناء تحت سـطح            

  .التربة
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  :لتطعيــما

والـذي   لتطعيم هو وضع أو تركيب أو نقل جزء نباتي حي من النابت المـراد إكثـاره ،                ا  
حيث يتم التحـام هـذه الجـزأين    ،  Stock نباتي حي آخر يسمى األصل زءيسمى بالطعم على ج

  .النباتيين لتكوين وحدة واحدة ، أو نبات جديد مستقل
فيه يكون الطعم عبارة عن جـزء      و Graftingينقسم التطعيم إلى عمليتين هما ، التركيب        و  

ثانيهما التطعيم بـالبرعم  و.  أكثر من برعم واحديصغير من فرع ال يتجاوز عمره عام واحد يحتو  
Buddingيشبه التركيب غير أن الطعم بكون في هذه الحالة عبارة عن برعم واحدهو و .  

  :لتكاثر باألوراقا
قد وجد في السنوات األخيرة أن هنالك إمكانية استخدام بعض األنسجة النباتية في إكثـار               ل  

 من الورقة النباتية ، حيث يـتم فـي األول قطـع             اءأبرز ذلك هو استخدام أجز    و. بعض النباتات   
ة من جزء محدد ومن ثم إما أن يتم غمسه في الماء لفترة حتى تتكون بعـض االسـتطاالت                   الورق

أو قد يتم وضع هذا الجزء الورقي فـي       . الجذرية الدقيقة ، ثم يتم نقله إلى التربة المحددة لزراعته           
بعـض  وتتكاثر بهذه الطريقـة     . المواد الغذائية النباتية     ضع له في التربة ويزود بب     دالمكان المحد 

  .النباتات كنباتات الزينة وغيرها
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